
 

Deputații cer recunoașterea automată
transfrontalieră a adopțiilor
 
Pentru a proteja interesul superior al copiilor, deputații au cerut Comisiei să ceară tuturor
statelor UE să recunoască reciproc, în mod automat, certificatele de adopție. Propunerea
de rezoluție votată joi propune crearea unui Certificat european de adopție pentru a
facilita procesul de recunoaștere automată.
 
Propunerea de rezoluție cere Comisiei să propună reguli privind recunoașterea automată în UE
a adopțiilor ”naționale” – cazurile în care părinții adoptivi și copilul adoptat sunt rezidenți într-o
singură țară. Convenția de la Haga cere recunoașterea automată a adopțiilor în toate statele
semnatare, inclusiv toate statele membre UE, dar se aplică doar cazurilor în care părinții și
copilul adoptat provin din două state diferite.
 
Certificat european și principii de bună practică
 
Deputații  sugerează crearea unui  Certificat  European de Adopție pentru a grăbi  procesul
automat de recunoaștere a certificatelor ”naționale” de adopție, la nivelul UE. Ei cer și standarde
minime pentru adopții, nu în formă legislativă, ci pentru a defini principii de ”bună practică”.
 
Raportorul Tadeusz Zwiefka, (PPE, PL) a comentat că ”fiecare adopție ar trebui să aibă loc în
interesul superior al copilului, având în vedere circumstanțele specifice pentru fiecare caz.
Adopția ar trebui să îi ofere copilului un mediu iubitor, atent și stabil, de aceea cerem Comisiei
să facă pași în direcția recunoașterii certificatelor naționale de adopție, astfel încât familiile care
au copii adoptați să se bucure de siguranță legală atunci când călătoresc în alt stat membru.”
 
Eliminarea obstacolelor administrative
 
Familiile cu copii adoptați din propria lor țară se confruntă cu probleme legale și administrative
când se mută dintr-un stat membru în altul.  De exemplu, părinții  nu pot lua decizii  privind
educația sau tratamentele medicale ale copiilor lor adoptați înainte de a îndeplini proceduri
legale care să demonstreze că au custodia.Rezoluția a fost adoptată cu 533 voturi la 41 și 72
de abțineri. Comisia nu va fi obligată să urmeze recomandările Parlamentului, dar va trebui să
explice refuzul.
 
Rezoluția are în vedere doar relația individuală părinte-copil. Nu obligă statele membre să
recunoască nicio relație legală specială între părinții  unui copil adoptat.
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Mai multe informații în nota de background.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textele adoptate vor fi disponibile aici (02.02.2017)
Înregistrarea dezbaterii (02.02.2017)
EbS+
Despre raportor - Tadeusz Zwiefka (PPE, PL)
Materiale audio-video pentru profesioniști
Notă de background “Q&A: New rules on automatic cross-border recognition of adoptions”
Analiză PE -  Added Value Assessment: Cross-border recognition of adoptions
Analiză PE - Cross-border aspects of adoptions
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170127BKG60059/qa-new-rules-on-automatic-cross-border-recognition-of-adoptions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/02/2017
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28301.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170127BKG60059/qa-new-rules-on-automatic-cross-border-recognition-of-adoptions
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581384/EPRS_STU(2016)581384_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/5959
https://twitter.com/EP_Legal

